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S&nbijtb, åundfkab, Uy5 o# ®ro forenet,

Hammer $ 15. Jfebrnar 1917 66. Harqami

$irkns |lræp&enfffia&s Julearftfsel.*)

^ulen i 1916 lommer meb mange gobe -Xing og gobe Sibenber til

be ©ibfte ®ageé Redige. XrobS ben frygtelige Stilling mange af @u»

ropa§ kationer er i, og ben forlængebe inbre gorftnrrelfe i tjor 9iabo=

redublif §02egifo, faa er bog bm fremgang, fom tjar funbet ©ieb

inbenfor be gorenebe ©tater, og fom Utafy i rig ©rab t)ar oceret meb«

belagtig i, meb fortfat Ubfigt til oibere Ubuifting, ijdoroeb Staten*

^nbbrjggere bliuer oelfignebe, faa er benne fremgang ligefom et ©traale--

ban a? ©olftin, ber giber i^elligbagene ©lan§ og tnbgrjber $aab. ®e
.peliige b,ar berfor fior Starfag til at frtjbe fig og meb Xafnendigljeb

beltage i $eUigbag§^-eftligl)eberne. 3 SætteSflab meb alle golf, fom

bor i oor trioenbe ©tat, er oi oetfignebe meb at lene unber frebelige

gorfyolb, meb at fyaoe rigelige ©ubfiftenåmibler og meb at t)at>e gobe

Sioébilfaar, faa di fan l)at>e et gobt føelbreb og gjøre gremgang,

famt meb at efsiftere unber orbnebe og frie gorrjolb. $aret§ rige f)øft,

IRigbommene, fom rommer til o§ fra karlerne og Slgrene, fra grug>

træerne, plantagerne og gaderne, fra gabrifSbirffomljéb og fjanbel,

fra SJHnebrift, fra £>øje og ®ale, fra forffjellige $ilber og fra etrjoert

©teb inbenfor Utab» ©tatégrænfer, burbe bringe al Slage til ot for=

ftumme og infpireve oé til at føle o« tilfrebfe og til at ubbrtjbe i

fkiS til alle gobe @auer§ ©itier. £)e ©ibfte=35age§ Retlige ntjber if fe

!:

)$ti'fen3 øoerfte $ræfibenfffab r)ar i Søbet af mange 91 ar Ijtiert 2lar jfrefcet

en Quleartifet, fom tjar »æret til ftor Opmuntring for Sirfens SDleblutmner

og af ftor gutereéfe for alle at lecfe. ©ibfie 9lars" Suleartifcl er paa ©runb
af ^ofioanSreligljcbente fommet o§ fetit i £ænbe, faa at ot iffe l)ar funnet

faa ben ooerfat cg trrjft før nit. SSi r)erifttner til „@tjernen"g Sæfere nøje

at ooertoeje Slrttflens lærerige, iroéftarfenbe og trøftenoe ^nbfyoib.
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alene biefe rige ©aner, men l)nr flor 2larfag til nt uære globe paa

©runb af, at be fjenber ©nnbt)eben, fom er aabenbaret fra tøimleu,

og paa ©runb af gælleéffabet nieb fjant, tjui« gøbfelsbag bliuer ijøjtibe-

ligtjolbt af alle Sriftne. 3)e ©ibfte-'Sageé Jpeflige er bleuite eet meb

Krifitré formebelfi Mntagclfen af IjanS gorffrifter og ©oaugelfum, og

itfobtagelfen af tjané 5lanb; og be bar færlig ©ruuD til at frtjbe fig

unber ^ulefeftligfyeberne.

SWebenS rjele 2$erben er berørt af Krifti, ben ftote Særere, gøbfel

og SØiiSfton og er paauirfet i gob Sletning, til gremabffrioeife, paa

©runb af tjané gøbfel, rjuté Silfommelfe ffabte en nt) SKSra, ibet tjau*

SiD og gorffrifter fjar fjaft en faa uibunberlig ^nbflnbelfe paa aWen«

ncffeneé Sin, faa er bet bog fnn bent, fotn t)av niobtaget Kriftué t

t)an§ fanbe Karafler fom ben uirfelige Søn af ben enige ©ub, SKen*

neffeflægteu§ gorløfer, lian, ber bragte gorfoningsofferet, b,an, ber

bliber falbt „Opftanbetfen og Siuet", faa er bet bog fun bem, ber fnn

fatte ben ftore ^igtigtjeb af, at rjan bleu føbt, og paa rette iDiaabe

pøjtibeligtjolbe b,an§ jorbiffe gøbfel fom ni anbre bøbelige, og ære b,am

fom ben enige, retmæéfige Konge. S n 8 el1 / !lic^ llubtagelfe af bem, ber

tiltjører Kirfen, fom lian feln tjnr gjenoprettei, og til ijoitfen tjan neb

Slabenbaring fmr ffjænfet 2n<3 og 9J?agt, og til tjuem tjan t)ar gloet

fin gubbommelige autoritet, ingen ubett bem er bet muligt fulbtub at

forfiaa be bnbe principper og Siu§gaUer, ber er fnnttebe til tjané gub-

bommelige Kjærliglieb og ,'perligrjeb. ilften til bem bliuer lyulefeften i

©anbfjeb en rjimmetff og ujellig geft.

©tribigtjeberne og be frygtelige Xilbragelfer, fom finber ©teb i

SSerben, nar forubfagt af Krifiuå i et ligefremt og ttjoeligt ©prog.

®e er ibtanbi be £egn, font peger paa fyané anbet Komme. 5)e frulbe

gaa forub for b,ané ©ienfomft fom grebéftjrften. Sige faa fiffert, fom

biSfe SBegioenljeber er en Dpfnlbelfe af, fjuab tjan erflærec ffulbe gaa

forub for rjané Komme og Oprettelfen af rjané Stige paa 3 er b el,
r ^9 C

faa fiffer! nit f)an» gorjættelfe om tjanS 'Xilbageuenbcu i majeftætiff

£>erligt)eb bline opfulbt. Set er meb Sro paa biéfe perrenS Orb og

gorjættelfer, at ni betragter rjoer nrj Sul' fom et ©fribt nærmere

tjentmob ben ftore 5lfflutriiiig og tjilfer alle bem, font er bøbte til tjam,

ibet ni beber bem at nære glabe og frrjbefulbe paa ©runb af ben fyer=

lige gorfifring, ni tjar mobtaget om ben fig nærmenbe SftetfærbigtjebenS

og grebene Siegjeriug.

Kirfen, fom er oprettet af KrijiuS i btéfe fibfte 2)age, uoféer i

©trjrfe og i Slntal og ubnifler be inbre Kræfter, fom l)an ijar giuet

ben, og bet fatt iffe unbgaaé, at EMenneffene efterfjaanben bliuer be=

fjettbte meb Kirfené trofafte EJceblemmeré Opiigtigbeb og ben ©eluop=

ofrelfe, fom Kirfené Ekceftebøntme ubuifer. 3 be firfelige ©lifter

hjemme ubnifler ben rjpperlige Kirfeorganifation, fom grelferen tyar

grunblagt, fine Kræfter til ©obe for Kirfenl EJfeblemnær, og ræffer

til afle for at fremme SJieblemmerneS aanbelige SBæfft og almene $el<

nære. Ube i SSerben fjar EJciéfionærerne, ffjønt be Imr uæret ube af

©tanb til at bringe (Suangelieté 53ubffab til Krig<?ceutrerne, bog |aft

uibunbevlig gremgang, fiben ui ubfenble uort forrige ^ulebreu.. ibet be
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fyar ubrnbbet gorbomme og forfoaret be ©anbt)eb^=^3riiici^per, font ©nb
fcjar oabenbaret, og bragt Sufinber af ærlige ©jaete til ©amfunb meb

Æirfen. (Snuder abeninnbj! fna uel fom amerifanff 9fti#fton trioe§ og

gaar fremab. 23ore 9JH§fiona?rer nrjber Salefrirjeb. ftirfenå l&teratur

blider fprebt i dibe Shebfe og t)øjtig panffjønnet. ®er lommer fyele

Siben ^Inmobning til SMtéfion ærerne om firfctige ©frifter fra $erfoner,

fom ønffer Oplåsning om bore ikerbomme, ibet bet fyar begpnbt at

gaa op for bem, at be, fom uebfætter oS i dore Sftebrnennefferé Om*
bomme, luder om o§; og bisfe golf fenber di dore ©frifter, naar iJej=

ligtøeb gtdeé. Offentligt ubgione 33 tabe, ber en ©ang dar fjenbttig=

finbebe mob oé, paa ©runb af, at be iffe dar forreft unberrettebe om

o$, aabner nn bereé ©dalter for gremjoettelfen af ftjenbégjerninger og

gorflaringer fra dor ©ibe, og beroeb blider golf befjenbte meb oor

fanbe ©tilling; og dor ©ag blider berdeb ftøttet i rjøj ©rab. ®irfen$

^ublifationer blider meget efterfpurgte. Dr. SalmageS Jesus The Christ

blider nu ubgidet i fin fjerbe Ubgade, og enrjder 93og blider folgt, faa

rjurtig ben er trtjft. ©frifter og ©maabøger blider ubgidne i ftort 2ln=

tal af OplrjSningg bureauet daa Sentpelplabfen. Sftormoné 93og blider

dibt cirfuleret i be gorenebe ©tatere SJaéfiouébiftrifter, og ber er i al

Sllmtnbetigfjeb en goranbrtng til bet gobe i Offentligtieben§ ©tilling

oderfor ^irfen. fllaav bet blider taget i betragtning, at be fyabejulbe

Slnftrengelfer af dore gjenber pberlig forfejler ben tilfigtebe SSirfning;

og i ©tebet for blider til gremme for ben ©ag, fom be ffulbe mob=

dirfe og fnuje, faa brageé dore Sanfer til ©ubs ftrjrenbe gorfrjn og

©anbfjebenå ©ejr oder 3iilbfarelfen, og benne ©anbrjeb dit tilfibft om=

fatte og ræffe til alle Sing.

Stigninger, fom di ntjtig er fomne i 23efibbelfe af i forffjeHige §3rjer

i SSerben til firfeligt ©mg, bibrager i t)øj ©røb tit, at ber gide« of>

tere Slnlebning til at ubbrebe (Soangeliet og bebre Sejligtjeb for ftir=

fen§ SKeblemmér tit at famleé i edangeliffe Øjemeb. 3) et famme gjæl=

ber meb £>enfon tit Opføretfen og Uodibeljen af Sapefler og gor>

famlingébufe i 3ion5 ©ogne og ©tifter efter be forbebrebe 23t)ggeme=

tober og moberne arrangementer, fom foarer til Siben. 33t)gninger til

23rug deb Slfrjolbelfen af gorebrag og feftlige ©ammenfomfter, ©nmna=
fier ofd,, ber ftaar unber firfelig kontrol, gider Ungbommen Sejltgtjeb

til paéfenbe ^Ibfprebelfe; og be organiferebe 23efiræbelfer, ber ni)tig er

gjorte for at bedåre ben paåfenbe Opførfet og Slnftanb deb S)an3, og

ben paéfenbe ^aaflcebning, fører til ben forønffebe SReform i biéfe dig=

tige £>enfeenber. 25 i opforbrer alle lofale fiirfeautoriteter til at ubøde

SBtébom og føre oinripggelig Silfrjn debrørenbe biéfe Sing deb gutefefi-

ligb/ebfrne og deb aUe anbre Sejligfyeber, faa alt, fom er rent og bp=

bigt, fan blide opfyolbt, og tyoab, fom er paéfenbe, blide ftrengt iagttaget.

|)dab ber debrører Optræningen, t)ar di ffjeenfet fulb Opmærffom-
b,eb og gidet SBtbrag til fra Sirfefunbene. ©toten bibrager liberalt tit

be alminbelige ©foler og føøjffolerne, men be af ©taten gidne 33eløb

blider rettelig fun andenbt i oerbStige Øjemeb, tjdorfor firfelig 93elæ=

ring og Qnbflpbelfe maa blide gidet fra ftirfen§ ©ibe, og en deboarenbe

gorøgetfe af financielle 23ediflinger er nøbdenbig for at iilfrebsftifle be
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dofSenbe gorbringer. ®iøfe Se(øb ubgjør iatt en meget ftor Bum i

ftorbinbetfe meb, tfbab ber blider ubgidet tit iSfotebtignirtger. Til*

frebéfttflenbe gremflcibt blider gjort i be grabnerebe ®taéfer o? dore

bærere i £>enfeenbe til be forffjeflige ©tubier og tjdab (Stederne af

begge ®jøn lærer, fom ut)ber bet ^ridilegium at fnnne mobtage forrette

$unbffaber i |>enfeenbe til Religion og Moralitet.

T)en $tigt, fom paabditer 08, at gide til herren en Ttenbebel af

dor ^nbtægt, naar famme blider mobtaget, er alminbelig forftaaet og

praftiferet meb roéoærbig ^unftligrjeb og Troffab af be ftefte af Stir

fenS 5o(f. T)e mobtager futb belønning i ben timelige fremgang, be

gjør, faa tiel fom deb at mobtage aanbeltge ©ader og 2lanben§ 3>nfpi»

ration, og 3tøbtægten, ®irfen gjennem Tienben mobtager, blioer iulbtub

anuenbt i firfelige Øjemeb. Qette er ber inbefiaaet for af Sftegnffab^

Æ atiteen i bereé regetmæSfigt gidne Rapporter. T)e fattige mobtager en

[tor T)el af Tienben til bereS Unberftøttelfe og £>jætp, faa Del font

gafteofringerne, ber blioer mobtagne paa gaftebagenc tit bere§ fpecielle

gorbel. beløbene, fom mebgaar til 3Jii§ftotiærerneS ^jemrejfe, efter at

bcreS SØHSfionåtib er forløben, i b/oilfen Xih be feto l)ar betnit bereé

Ubgifter, fræoer ogfaa ert ftor Sum; 33eb(iget)olbetfen og Unberftøttelfen

af '>D?i§fton§b,iifene og 9fti§fion§'|)odebfoartererne, fom ftnbeS paa mange

oigtige s$unfter, er ogfaa en ftor ttbgiftSpoft. fertil maa btide lagt,

tiuab bei tofter at nnberfyolbe be, fom tjener i templerne til ©tabig*

tjeb, og be, fom er anfatte paa ®irfen§ kontorer. Ogfaa 9teparatio=

neme og gorbebringerne af bisfe fugninger fræder gjentagne Ubtæg.

Templet, fom nu blider bugget i ®anaba, nærmer fig tjurtig fin

gutbenbelfe. Opføretfen ffjænfeS fornøben Opmærffombeb, og bet nøb^

Oenbige Materiale bringes til $8eje. T)ette Tempel dil blide en upperlig

ttorøgetfe af be tiellige Sugninger, fjdori grelfeé^rbejbe bagiig blider

ubført. ^ klaret 1917 dit utdidlfomt be norblige (Sgne blide gidet

benne længe ønffebe Sejlig^eb til, ai be tjøjere tjettige Orbinancer fan

blide abminiftrebe ber, og tfdoroeb npe Seje aabneS til, at 5Remteffene

fan frpbe fig paa forben, og 2Wenneffe*tlanberne i ben aanbelige

Sprjære. Templet, fom blider opført i Sate paa føatdaii Øerne, nærmer

fig ogfaa fin gnlbenbdfe. SDe inbføbte paa ©tiUebad£=Øerne fer fyen

meb grtjb til ben fiore SSelfignelfe, bet uil blide for bem at dirfe ber

for be Icdenbeé og bøbeS ^relfc, i tfditfe principper bereé Tro er btjb

og ubfiraft. 3 benne tforbinbelfe dit bn dære betimeligt at nædne for

dore idrige iBenner, at bet t)atøaiiffe tempel blider opført til Snig

ior be inbføbte paa StiHetiadSøerne, og i en lang Tib efter betl Snbdielfe

fan bet iffe blide beføgt af ftørre ©eliraber af beføgeube. Sibeen, at

føre ftore ©etffaber fammen og tage alle biSfe bertil til 9labning§b,øj=

iibeligtjeberne og nærmeft paafolgenbe Slbminiflrationer er iffe gjcniiem--

førttg. Kirfenå SJcebleméantal paa Jpatøaii«Øerne er tib: rninbre enb

10,000 @jæle, inbbefattet 33ørn. Caie, b,dor Templet btidec opført, er

paa ben Fortefie
sJ?ute fem og trebide engelffe3Jfil og paa ben Sængfte otte og

ftfrretpde 9Jcit fra Honolulu, og en ftørre ©fare af beføgenbe funbe

iffe betjeneé i Saie. Templerne i Salt Safe Sitp, Sogan, 3U?anti og

Btt. ©eorge gider rigelig ^ejligbcb tit llbførelfen af Orbinancer fyer.
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og onbre ©fribt, font t>i 1 imøbefomme Sirfené HWeblemmer, t»il bliue

gjorte, naax. Xiben er moben bertil. „@t Orb til be Oife" burbe oære

tilfiræffelig.

5)en npperlige SBrjgning til Siden* Kontorer, fom er unber Opfø«

relie, omtale^ nu rofenbe fra 5olf af alle £ro«<befjenbelfer, partier og

2lnfluelfer. 2)cn er fyooebfagelig bygget af Materialer fra Utab og tjar

Oæret opført meb ftor Qmttøggeiigijeb af bugttge s2lr!itefter og bi)gtige

?lrbejbere. $)en oil blioe en $rt)b for
s
-8tien og blide ft'irfen til 2@re

og gob Skotte. $8rjgningen bil blioe færbig til $jbenuttelfe ftralfé efter

9intaar. 2Deu rjar foftet meget niere enb oprinbelig beregnet, men bene

prægtige |)!)re og inboenbige Ubjmtjfninger er SBærbi for Ubgifterne,

og øgningen »il bære et Monument, ber oibner om bereé arfitefto

nifle ©mag og grunbige s33t)ggemetobe, fom rjar foreftaaet Opførelfen,

og Sugningen Oil oære et talenbe 93ibne§bnrb om Uta£)§ naturlige

^jælpefilber og gnbuftri; ben t>il blioe Staten til 2Qsre og bringe

Statens -Kann til forbene fjernefte @gne.

$)e offentlige ^Btigningev, be prioate £>ufe og bQggelige $jemfteber,

be fine gaime, be ubmærfebe ©ræémarfer, ®oæg= og gaarefyiorbene,

be herlige Sftiner og jernbaner, be eleftriff oplofie 23t)er, £eIefou= og

Selegraflebningerne, ber fætter oé i gorbinbelfe meb Omderbenen, ©la

tene |>anbel og Sftigbomme og tjppertige grembringelfer, fiifier ©iaten

i en ftott ©rifling blanbt be meft fremabffribenbe kommuner. SSi nær«

mer o* burtig til at blioe en lebenbe Stat paa SKufifené, ft'unftené,

35ibenffa&en§, Soogiouingené og bet literære Omraabe, og alt bette er

i SSirfeligcjebeti fom en glimrenbe ©antling af (Stjerner, ber i gremtiben

oit ffinne fom fyerlige ©ole meb flig Stiépragt, faa Utal) Oil blioe be=

unbret af bele $erben ; og ben Sro, fom be Retlige befjenber, oil blioe

lebenbe for JDHttioner af SRenneffer, fom føger at fjenbe ©dnb|ebenS

og SRetfærbig'aebené principper.

©ufter*3nbuftrien er en Oigtig gaftor fer lltab,; benne ^nbuftri er

i Søbet af bet fibfte Slår gaaet meget fremab i ©taterne og tiltaget

i Omfætning. Den bar naaet et SJSuntt, fom langt ooergaar ^nbuftriens

©runolæggeres gotoenininger og gioer tilfrebéftiflenbe Ooerffub til bem,

fom b,ar unberfiøttet SBirffomtjeben. ©uffer ^nbuftrien oar paabegQnbt

af ^itfen og bleO en lang 2ib opretrjolbt unber ugunftige gorbolb og

prøoenDe Omftænbigbebet; men ben forubfagbe ©uffeå er forb,aanben,

og be Jpenfigter, i fyoilfe goretagenbet bleo begpnbt, er naaebe. ©uffev=

roeburfningen fyav gioet Slrbejbe til mange flittige £>ænber og gioet

gartnerne betnbelig [tørre Ubbtjtte, enb be bar funnet tjaft fra anbet

agerbrug, boorOeb mange ^Senqe er bleone fatte i ©irfulation i gorret

ningålioet, og booroeb ©toten er bleoet beriget i t)øj ©tab, og gpr«

belene, fom benne Snbuftri t)ar ført meb fig, fporeé i enfyoer Retning

og lommer næfteu enfyoer imSljolbning til @obe.

®e goranbringer, fom bar funbet ©teb paa ©runb af fjenbte

39iænb&. og &Otnber§ bøbelige bortgang, bar miubet o£ om bet utriSfe

oeb SWenneffetioet. 5)en Uartige 3)øb ai SJSræfibent grancié 9ft. Stiman,

3Keblem af be tolo Slpofites ffoorum, og af rølbfie Sofeplj @. SSetté

af ©uftgu ©taoé ^ræfibentftab, oar en ftor $røOe, iffe alene til feereé
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ncermefte Slægtninge, men til ben tjele S^trfe og til ben bele ©tot.

jpder af bem ubjørte bet Slrbejbe, font be font til forben for at ub=

føre, og be er o§ i inberlig fjæi* (Srinbring. ®ereé Stillinger er ble*

det inbtaget af btygtige |>erren<§ tjenere, foin dil beftræbe fig for at

efterligne bereé gobe ©jerninger og følge beree ubtnærfebe ©føentpel.

SXStDfte ipeber 3. ®rant, font ftob nærmeft i 2lpoftleue<o Orbinatiotté-

rceffe, font naturlig til at htbtøge Stillingen font $ræftbent fer ftdo=

rumet, tjdilfen Stilling ban er Del ffiffet til paa ®runb af fine ®unb
flaber, fremragenbe $)Ugttgbeb og lange (Srfaung. ©aabanne goran=

bringer fremtræder ben Sanbfyeb, at i benne $irfe bil ber altib blide

funbet fotupetente og oærbige ©jterføfgere af bem, fom blider forflut<

tebe til bøjere Sptjcerer paa ben anben Sibe Sløret. ®ette gjælber

faalebeé ogfaa meb £>eufd,n til bem, fom bet)øde§ til at inbtage lebenbe

præfiberenbe eller anbre oigtige Stillinger. røbfte |)Prum 9)c. Smitb,

af be told s21poftfeé S?oorum inbtog meb fin begaoebe |>uftru en frem=

ragenbe Stilling i Søbet af tre Éar i ben europæiffe Æftiåfion i en

meget prødenbe Jibsperiobe i ben§ ^iftorie. 3)e er denbt tilbage, og

1>(5lbfte Oeorge g. 9tid}arb§, ogfaa en af be told Slpoftle, fplber nu

Stillingen fom ^ræfibent ober ben nædnte røiéfion meb £)pgtigt)eb og

glib. s2($tbfte Xljeobore £obiafon, fom præfiberebe oPer ben fdenffe

^iéfion, er efterfulgt af ^(Slbfte 21. $. '21nberfon. £@lbfie £orutn 2B.

Valentine, fom en tang Xib forbleb fom $ræfibent ober ben fdejtfiffe

SKiéfion unber krigen i ©uropa, er nu efterfulgt af 2.@lbfie 2lngu§ %
(£annon, fom meb fin familie og forbunbtte Iftejfefelffab tjat naaet

$afet unber danflelige og prødenbe Omftænbigtjeber. Saalebess titdeje>

bringer $irfen, fom er en ledenbe Organifation, ent)der £ing, fom er

fornøben, og gider oé fine egne autoriteter i |)ent)olb til Sfirfenø 56c

b,od, efter be ^oranbriuger, fom finber Steb.

SStéljeben om Wenneffeaanbenå debbtidenbe 'Xildæretfe, efter at Se»

geniet I)ar fulbenbt fin beffiffebe 3fti«fion fjer paa forben — ibet

flanben eller „ben bebre s$art" af SRenneffet eféifterer og gjør grein*

gang i be ebige Serbener — og ben fafte SSiéfyeb Di tjar for, at ber

er en Opftanbelfe og ©jenforening af ^amitieforbinbelfer, orbnebe efter

gubbomntelige Sode og fagter, bette bortbrtber frugten for SDøbett fra

oe og tafter Sp§ i Sorgené og
l

Idtdlen§ SIKørfe. ®et er ben fulbe

£ro paa §ané $raft og paa tjané Søfter, fom opftob fra ©raden og

felo er „Opftanbelfen og Sidet", fom giber Sjælen £røft, og font gjør

Sulen til en fanb @tæbeu§ %ib, ibet di erinbrer $erben» gorløfer§

f^øbfel, t)an§ gøbfel, fom dil rejfe b,e(e SUcetuteffeflægten fra Stødets

Sødn og belønne enfyder efter fine ©jerninger. Samtibig di funger

^ulefange om 93etlet)emsbarnei§ $øbfel, fan di forenebe fpnge ?lntl)emer

debrørenbe &rifii Retlige Opftanbelfe og ubbrpbe: „®riftu§ er opftan^

ben", og berfor ffal di opftaa! 5)øben er fun en miblertibig Sejrouv

ber. $riftU6 er kongen, meb sIRagt oder alle Xing i Rimten og paa

forben, og tjans! tontine og SRegjering er for ^aanben. Si ræffer i

^anfen dore SSrøbre og Søftre dor |>aanb meb be bebfte Ønffer for

alle be, fom Pi |ar aanbeligt Scetteéffab meb. SSi dirfer til beres Sor=

bel og frdber o§ deb bereé fremgang. S3i nebbeber ©ub« Setfiguelfe



55

ooer betu og bere§ familier og ©fterrommere til be fibfte ©lægtteb.

$i onffer beni og b/fe SJleuneffeflægten en glæbelig $uf. SSt beber, at

ftan, fom fyar £>errebømmet ober alle £ing og bringer fine egne foett-

figter til Ubførelfe, fttart bit tbæle $rig3=Staferiet blcmbt Slationerne

og ttlbejebringe greb paa forben og (Snigfyeb mellem SJtenneffene inb'

bprbeé. 58 i tror, at 3)cfpoti§me og Ipranni bil om fiber blibe unber=

hpffet, og Stetfcerbigljeb og Upartiflfr^eb ml iaa Qbermagteu. SJieu • bette

ml frcebe Ubøbelfen af Sllmagtéfraft; og ben bit blive ubøbet af ben

mageløfe Slafnrceer, iflæbt Ubøbeligfyeb og ®ubbo'm$=2lutoritet. Og tbet

oi fer fyen tit fyanS ©jenfomft og rjané Slige, formaner bi be Retlige

til at forberebe fig til bette fjané Ift'omme. ^>an oil fomme i fin ebige

gaberé SUJraft. Qab Ijele Volfet frpbe fig ooer benne gremtibs=Ubfigt.

„2ai> bjergene gibe ©jenlpb af grpberaabene og dalene bifalbe bem",

og tjete
sJ){enneffebeben bøje ®næ for Songemrå $ouge, rjbté jorbiffe

Øøbfel oi meb Quberligfyeb fyøjtibeiigbolber.

3 o f e p t) g. @mit*j.

Slntlion £>. 8unb.
©Ijarleé 2B. $enrofe.

Jfålhfk føhfåtu £. Httfyør&s er arhineref Kl %a)Jel.

i8eb et VJløbe, foui bleb affyotbt i Xempfet ben 18. januar af

$tivfen§ øberfie ^Bræfibeniffab og SWeblemmet af be told IJlpofileé ®bo=

rum. bleb ®tept)eu S. Slicfjarbg af $ræfibent ^ofept) g. ©mitb, fore=

flaaet ti! at blibe orbineret til 9IpofteI i afbøbe Slpoftel grand? 9#.

Stjmané Steb. gorflaget bien enftentmigt bebtaqet. "præfibent ©mitb,

ubførte Orbinationen.

Stephen S. IHidEjarbé er føbt ben 18. 3uni 1879 i SØlenbon, ©ad&e

Sltnt. $an mobtog i fin Ungbom ben aflerbebfte Unberbiéning og ©fole<

ubbannelfe. (Sfter Slfflutningen af fin Stolegang i sSørneffolenS S'laéfer

i ©alt Safe (Sitp ftnberebe ban rjenrjolb«bté ceb Utaf)§ ©tatéuniberfitet

og »eb Uniberfitetet i 9Jlid)igan. Sluttelig tog lian juribifi @f§amen

fra Unioerfitetet i (Sbifago.

2@lbfte SJicfjarb«. inbgif ben 21. februar 1900 §(£gtejfab meb ^rene

183. TOerritl. og ber er 6 SBørn i £@gteffabet.

^)en np s2tpoftei, fom i 13 ?tar rjar brebct Sagfører oirfjom tjeb i Sali

fiafe Sitp og beltaget paa famiunb^npttig SDlaabe i bet politifte iiib,

bar fra fin Ungbom oæret (Sbangetieté Sag trofafi rjengioen og Dirret

meb flor (Snergi og ®ggttgbeb i be bigtig.e Stillinger, pan t)ar inbta=

get i ®irfen, fpectelt i be unge SEJlceubé forening, Deb 9letigion§4Ttaéferne

og i ©ønbagéflolen.

^e'tt albrig alene, fom omgaa«. meb æble og rene Xanfer.

— £)øfligrjebené gormer maa altib bære et Ubtrpf for oprigtig

58eldiUie.
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Mærbærenbe tmnfkelig? €i&er.

Slpbftelcn ^oulu» bar i fil anbet $reo til limotljeu«, i bet trebie

ft'apitelé førfie i8eis, unberrettet oS om, „ot i be fibfte 5)age ffufle

banflelige Xtbcr dcere at fordente". 2lt biSfe Sider nu et begrjnbt, er

ber uel intet aftennejlé, fom meb (Srunb fan benægte. sMe mulige

$aiifMigb,eber fljneé at optaorne ftg, fnaoel paa £anb font paa tøad,

og ber bel)ødeé i Sanbljeb gobe fjerner tit at ftnbe en llbDej, bdordeb

ber fan raabeé s-8ob paa be mange nbopfominenbe &anffeligb,eber, ber

er forbunbet meb at Viltre bet [tore StatSflib, famt [lille Sinbene

nogentnnbe tilfrebS boé ben unbrenbe ©fare af SØteuneffer, ber meb

2©ngfielfe fpørger, t)dab (Snben paa bet aiffammen ffal blide, og bdeui

ber ffal bringe Drben og iiigedægt ub af bet forfærbelige ftaoé, iom

SRenneffene i SSerben nu fuffer unber. SDJebbelelfen om ben tofte S3lo*

fabe omfring Gsnglanb bragte en gølelfe af Sfræf og Sftæbfel til etljdert

følfomt £>jerte, og ©lofabeerffæringen dil fiffert, om ben oprettjoloee,

brage førgeltge følger meb jig. Opbæoelfen at ben biplomarijfe ^or«

binbeljc mellem Sinterira og 'Xdfflanb, ber er en gølge af fibftnæoiue

Stations SSlofabeerflæring, bar iulbt Sinfcene meb flor Uro oderalt, og

mange befragter, at tjoté 33lofaben itfe liredes, ha dil Slmerifcrå gnb-

træben i SerbcnSfrigen fun dære et fort StibMpørgémaal.

Søfarten mellem be ffanbinauiffe Sianbe og Slmerifa, font grunbet

paa SBfofaben er ftanbfet i Øjebliffet, betuber maafle tf fe faa meget for

s2lmerifas SBebfomtnenbe, ha man i fibftnædnte fianb iffe er afhængig

af anbre Sanbe, tjoab Sftæringémibler og iiidéfornøbenfyeber ungaar,

meben§ man J?er i forben maa føge til Mmerifa efter meget af bet.

man beløber til SidctS Opljolb. Stanbéniugen af en jtor 3)el af SfibS*

farten fyar fat Xufinber af Søfolf ub af SBeffjæftigelfe. iiufningen meb

lilførfel cif fhtl truer meb at foraarfage Jjnbftrænfning af ©riften i

mange gabrifer oderalt i Sfanbinedien, og bet betrjber Slrbejbéløébeb

for Snfinbei: af Sftenneffer. Romben be mange t)bre SSanfteligtjeber,

font er opfiaaebe formebelft ben grufotume Sirig, bar man fyer i %lov*

ben anbre SSanffeligfcjeber at fjæmpe meb, i boilfe di faar et gnbbltf

deb at tcefe følgenbe Sitat fra et af |)odebftaben§ lebenbe ©labe:

„SJenne SSinter er bon unnl'feligfte, ©talebanerne enbnu bar (jaft.

Sneen t)ar aderebe mange ©ange giert ftore ©aneftræfningei ufarbare,

^fen, ber næften Ijar gjort alle T;anmacfe Øer lanbfafte meb tjinanben,

truer meb at fianbfe jraftfen oder Sunb og 33ætt. foreløbig er jo at

Valfart afløft. %\l biél'e SBanffeligbeber fommer nu ben truenbe ftulnøb.

Slipper Statsbanernes kullagre op, maa ade £og og gærger ftanbfeS."

©ftalébeS fer Situationen ub t)er i forben i Øjebliffet, og naar man
famtibig etinbrer, at SBrøbet og flere SebnetSmibler er fteget til ben

bobbelte $rté fibeu krigene Ubbrub, ba maa dift alle erfjenbe, at di

leder i fritiffe og urolige Siber. Skb at betragte be gruopoæffenbe

Scener, fom ftnber Steb, Dg be mange urolige gorfyolb, fom 2Jten=

nejrene blider ftitlebe i, minbeg di, t)dab ber er ffredet i bet 18. $a=

pitel af §ot}anne§' ^(åbenbaring om 33abdloné §alb, bdor ber ftgeé:
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„
s-8c! »c! ben [tore ©fob, foin »ar ftæbt i løfterigt iiintlæbe og purpur og

©forlagen og ubfiret meb ©uib og 2@belfiene og ferler; tin' i een Xinie er faa

flor SRigbum gaaet tilgrunbe. Cg alle ©trjrmænb og ben f)ele §ob paa ©fibene

og ©øfolfene og aUe, fom befarebe £>a»et, ftobe langt borte, og raabte, ta be

t'aa 9tøgen af fjenbeé 33runb, og fagbe: I)Do toclr lig ben ftore ©tab? Cg be ta^

fiebe ©tøo paa bereå §or>eber, græbenbc og førgenbe, og fagbe: »el r»e! ben ftore

©tab, i rj»ilfen alle, font t)ar>be ©tibe paa fattet, berigebeé af beng $ragt; tf)i

i een £itne er ben gaaet tilgrunbe." (16.—19. 58.)

£>ette ©t)n, fom for ooer 1800 Slår fiben biet) bifi S ^"'^^ fl " ;

gaaenbe be fibfte 3>age§ 53egioent)eber, bliuer nu fuibbrjrbet for bore

Øjne, men alligebel bliuer btéfe SBeqiDenr)eber ith betragtebe fom øæ*

renbe af færlig 23ett)bning fom en Qp}i)lbelfe af pr»fettffe Ubtalelfer,

og be, fom tror beite, bliuer befpottebe og betragtebe fom Sanatifere.

gor bort JBebfommenbe, font føerrené tjenere, ubfeubte fra ftirfenå

|>ouebfcebe i ^bjergenes ©ale, bebrøueé bi i uort fjertes gnberfte ober

ben førgelige (Stilling, fom raaber iblanbt ajtemteffene, og oi føler os felo

meget berørte af Situationen, ibet oi for uæruærenbe &ib er afffaaret

fra gorbinbetfe meb |>jem og fjære, og om be nuoærenbe gortjolb ffaf

fomme til at raabe i længere £ib, øit bet mutiguié foraarfage ^anffe--

ligtjeber for flere af bore $@lbfier, fom fun tjar et lide pengebeløb at

faibe tilbage paa til at beftribe bereé Sftiéfionéubgifter meb. 33t fjaaber

betfor, at fyuté uore SJ? téfi onaner i næbtite ^enfeenbe fra l blibe fiiflebe

unber oanffelige Omftænbigtøeber, ©øffenbe oil uife bent ben 3ntøbe=

fommentjeb be fan, inbtil en bebre S)ag oprinber.

©om (Sberé SBrober og SJiebarbejber for .perrens @ag beber jeg

eul)uer i benne 3J?t*fion at gibe nøje %t paa be gorjæiielfer,

ber er lobet bem, ber er tro i atte Xing. fiaber oé alle bære

tro mob ®ub og trofaft tjolbe be fagter, bi fyar inbgaaet meb b,am.

Sober v4 oære tro oberfor bet SanbS Sftegjertng, IjOorunber bi leber, og

gibe Sigt paa famt nøje rette o§ efter SanbetS Soue og Slnorbninger,.

og rette oé efter be $iaab, ber gioeé Sanbeté Unberfaatter fra £>urig-

Rebene ©ibe i ben ipenfigt, at be fæHeé SBtorber berueb fan blioe let«

tebe i biéfe faa banffelige 2iber, og fom muligbfå bil blide enbnu

uanffeligere. fiaber o<§ oebbltbenbe føge at aboate bore SKcbmenneffer

imob al ©gno og iubbtybe bem til at fomme til Shiftué, beb at abiube

bet fra himmelen gieugiuue (Suangelium, fjøilfet er ben bebfte og fifrefie

SRaabc, SJienneffene fan fifre fig @ub§ SBelbebag og naabige £)jælp unber

Siuets omffiftenbe og forffjettige gorfjolb.

$)laa ®ub i fin 9caabe Delfigne biéfe norblige Sanbe§ ^t^baanere,

at be maa blibe bebarebe fra Sfrigené Siæbfler, og maa ©øffenbe i

jagten blibe tilbelte jaabel be bimmelffe fom jorbiffe ©ober, og atte

oprigtige og fanb^ebéføgenbe ©jcele finbe SSejen til grelfe og ebtgbarig

©læbe i be bimmelffe boliger, er min bbmbge ©øn i Sefu trifli S'cabn.

i^ané S- ©b,riftianfen.

9)ioralff 9)iob til at følge Sanbbeben er af fiørre SSærb eub

blot gorftaaelfen af famme.
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®tn atnerifcønfke HøHotts Bcrbcns-Jffiliafian tiør fnruaføgf af

Jprnfeferne.

SMf Dr. $;ameé ©• Stal mage.

£>en freintrrebenbe Stilling, fom be gorenebe Stater inbtager blanbt

kationerne, og ben f reinffnbtc $lab§, jom gotfet ftaar paa i biSje

©tater fom bøjiuobige gorfdarere af SDfennefferettigbeberne, bar iornofet

og forubfagt £mnbreber af Slår før Jfrifti j$øbfet; bette finber oi be

ffrebet i 3KortnønS ©og.

profeten s
J?efi Oar en SDianb, fom tilførte bet ©elffab, Der fon; til

tlmerifa omtrent 600 s2lar før Srifti gøbfel, Ijdié gaber Selji fyaobe

lebet ©elffabet bort fra §erufolem §lar 600 før trifli gøbfel gjennem

Ørfenen til ben arabtffe fltyft, og berfra fejlebe be oder gabene i et

©fib, fom be fjabbe fonftrueret, bejlebet af £>erren, ligefom tfioa oar

infpireret af føerren, ba rjan buggebe ^Irfen. -ftogle faa Partier

efter bctte ©elffabS Slnfomft til s2ImeriFa, bet „forjcettebe Sanb* paa

ben anben ©ibe £mbet, b(et> Volfet paa ©runb af Uenigrjeb bett, og

•partier, ber oar fjenbtfigfinbebe oderfor fyinanben, fremftob unber Se«

belfe af Ser)i§ ©øn SJ^eft og tjané ælbfte ©rober Sanian, og biéfe golf

bien fenere fjenbte unber 9?aonet 9iefiter og Sarnaniter. 9iefiterne le=

debe et cidiliferet, fremabffrioenbe SiD, bprfebe ftunfteu og nebffred be

nteft oigtige ^jenbegjerninger oebrørenbe bere£ Jpiftorie. @n Sel af !Re=

fiterneå biftoriffe Opteguelfer er Di i SBefibbelfe af i S)ag, i ouerfat

©prog, unber -iftabn af SJtormøné ©og. Samaniterne fulgte ben noma
biffe SedebiS og fom til at leue uaeften ubeluffenbe af KrigSran, S^gt

og ^aturfrembringelfer. ®e gif neb ab ©affe i ^penfeenbe til Sibilifa^

tion og bleb paa ®runb af ©ubé got'banbelfe, fom fom ober bent, el

golf meb en mørf, røblig dub. ®ere3 nebbcerbigebe (Sfterfommere bleo

iunbne af SSolumbuS og er fjenbte i ®ag unber sJcabn af ^nbianere.

5 ben allerførfte £ib efter at bel ©elffab, jeg fyar omtalt, rejite

mob hårjet gjennem ben arabiffe Ørfen, aabenbarebe .føerren mange

Stng til 9cefi angaaenbe ben gremtib, fom bet nædnte ©elffab og be=

re* (Sfterfommere gif i Wløbe. 3)et bled fpecielt uift 9cefi, at en 3M af

ban« ©røbreS (Sfterfommere bilbe blide ramt af ®ubg retfærbige ©rebe;

ligelebeå, at be golf, fom bet lille ©elffab ffulbe ubdifle fig tit, dilbe

blide abffilt fra alle anbre golfefærb paa ben anben ©ibe føabet. ©e=

retningen debrørenbe Slabenbaringerne til profeten -fteft er beffrebet,

fom om ©egidenbeberne alkrebe dar ffete og Idber fom følger:

„Og bet ffete, at jeg faa mange 93anbe, og be ffilte Rebningerne fra mine
©røbre§ 6æb.

Dg bet begao fig, at (Sngten fagbe til mig: (§e, ©ub£ 33rebe er ober bine

SSrøbreé ©æb!
Dg jeg faa, og fe, ber bar tbianbt Rebningerne en 9Ranb, fom oar abftilt

fca mine ©røbreé (Sæb oeb be mange SBanbe; og jeg faa, at @mbé 9Ianb fom
ueb og oirfebe paa sIftanben; og fyan foer f)en ooer be mange SJanbe, lige til

mine 93røbre3 ©æb, fom bare i bet forjættebe Sanb." (1. 9iefi, 13 : 10—12.)

Siet) i og ^an§ golf dar gøber. ?llle anbre golfeflag blider i Wlox-

moné ©og betegnebe fom Rebninger (gentileé), ligefom bi i bet npe
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Jefiamente læfer om „^søber og Rebninger", ©om jenere $ele af 9Ror«

moii§ y3og tdbeliggjør, er „bet forjættebe Sanb", fom dar nædttt til

Setri, 21merifa§ Sanb, og færlig Sftorb^menfa. 50?anben iblanbt „!gcb

ningerne", font fom oder be mange SSanbe og faubt -ftefié '-Brøbre«?

(Sfterfommcre, paa tjoem ©ub$ iBrebe nar falbel", dår Hrift offer ft'ofiim*

bué, fom lige faa fiffert forub dar beffiffet til fin 9Jtiéfion, fom $ro*

feterne nar bet til bere§.

©fter benne beretning følger gorubfigelfen om $ilgrim3fcebrene§

Dftejfe oder be mægtige SSanbe, t)t>itfe pilgrim«* fæbre er beffreone jom

„anbre Rebninger", ber „gif ub af gangenffab". Sernæfi berette«,

bdorlebeg ftore ©farer af Rebninger tog Slmerifaå Sanb i $efibbelfe,

f)Dortebe£ be gjorbe gremffribt fom en Nation og oderdanbt gnbia«

nerne. 5)ette er ubtrrjfsfulbt og bog kortfattet beffredet i følgenbe Orb:

„Og bet ffete, at jeg faa, at (5JuD3 Manb oirfebe paa anbre Rebninger; og De

gif ub af gangenffab og fore ooer be mange SSanbe.

Dg btt begao fig, at jeg faa ftore ©farer af Rebninger paa bet forjættebe

Slant); og jeg faa, at ®ubé SSrebe »ar ooer mine 93røbreé ©æb; og be bteoc

abfprebte for Rebningerne^ s2lafpn og bleoe ftagne.

Dg jeg faa, at Rerrenå Slanb oar ooer Rebningerne, og be fjaobe gremgung
og fif Sanbet i bereé 93efibbet|e; og jeg faa, at be Oare fjoibe og meget ) muffe

og ffjønne, ligefom mit golf, førenb be bleoe ibjelflagne." (13.-15. 33er§.)

I)e atuerifauffe Slalomer« Stamp for at opnaa Uafbængigbeb Par for-

ubfagt, og gorfifringen om, ot ©ubé .ft'raft Pilbe bliue ubøoet for at

gioe bem ©ejr ooer „bereé SDcoberfolf", eller ben brififfe kation, oar

inbffrePet paa folibt, Parigt EOfetal, enbnu Tør nogen af SRenneffeflceg-

ten fjadbe brømt om ben oefilige SBerbenS (Sfeifiens og SSefolfning.

SSi læfer:

„Dg bet ffete, at jeg, -Jteft, faa, at Rebningerne, fom Oare ubgangne af

Srælbom, pbmpgebe fig for Rerren; og Rerrené $raft oar meb bem.

Dg jeg faa, at bereé 2)coberrolf Oar famlet tiifammeu paa s-8anbene, og lige*

lebeå paa Sanbet, for at føre ®rig imob bem.

Dg jeg faa, at ©ubé Kraft oar meb bem, og at ©ub3 3Srebe oar ooer alle,

jom Oare forfamlebe imob bem tit ©mb.
Dg jeg, 9Jefi, faa, at Rebningerne, fom Oare ubgangne af gaugenffab, for=

mebelft &ub§ Kraft uDfriebeå af alle anbre golfé Romber". (16. 19. s.Beré.)

@fter ®ub§ gorit>n oar tømerifa, fom i ©anbbeb er gioné Sanb,

orub tjediget til at blioe' en fri og uafhængig kations Rjem.

Slnterifa er en gubbommeiig fifret 2lrp for „Jjsraelé £>uå", og golf

af alle Nationaliteter, fom uil lede fit SiD efter Netfærbigbebeng Sone,

fom indbefatter ben fanbe grifyebs princip, ffal blipe regnebe fom

adopterebe JDieblemmer af ^sraelé Rué. Jisebrørenbe Rebningerne, fom

iaalebe« lePer, talte Rerren bisfe Orb til Neft:

„Dg berfom be iffe fortjærbe bereé Rierter imob bet ©ubé Sam, ffufle be

blioe regnebe iblanbt bin gaberé ©æb; ja, be ffufle blioe regnebe til ^raelé
$ué; og be ffutte blioe til et Oelfignet golf paa bet forjættebe Sanb eoinbeligen;

be ffuQe ej mere blioe unbertrpfte i Strælbom, og S^raeis Rué ffal ej mere blioe

forftprret." (1. røeft, 14 : 2.)

3 ?n Pii« Renfigt blep ^unbffaben om bet forjættebe Sanb, bet

amerifanffe gaftlanb, i en lang 2ib<?periobe bolbt tilbage fra 9ftenne=

ffene, og deb ©ubé gørelfe og Sebelfe bled Sanbet opbaget, og ban« Raanb
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difte fifl i Kationen! SDanneife, ina at ben funbe opfulbe ftti ©eftetn«

melfe. ©aalebeg løb yé^iS profeti, efter at lian og bane golf bar før!

til bet amerifanffe Kontinent:

„Dg jeg, 8e§i, profeterer ifølge ben SlanbS ^nbffrjbelfe, fom bor i mig, at

ingen ftal tomme i bette Sanb, uben at be bringe! »eb Rerren! Raanb.
©crfor er bette Sanb inbmet tit bem, fom §an ffal bringe. Dg om jua fter,

at be tjene ^am i Doercn»ftemmelfe meb 93ubene, fom t)an tjar gioet, iaa ftal

ber »orbe bem et gritjeb! Sanb, og be ftuOe nl&rig bringe! i Srælbom, unbta-

gen for bere! StjnbecS ©fplb; tt)i berfom Ugubeligljeb tommer til at raabe, ftal

Sanbet oorbe forbanbet for bere! ©fplb; men for be retfærbige jlol bet oærc
nelfignet tit eoig £ib.

Dg fe, bet er 23i!bom, at anbre golf ffutte enbnu en %\b tjolbe! i Uoiben-

t)eb om bette Sanb, tf)i ie, eller! oitbe mange golfeflag ooerlobe Sanbet, faa at

ber iffe blet> $lab! tit 3tr»." (2. Kefi, 1 : 6-8.)

Slubre profeter gjentager ben fc)ø;tibetige gorfifring og forftinber

font ©ubé SKiUte og Rtenfigt, Qt Sanbet ffulbe regjere§ af golfet og

iffe deb @nlettnianbg=S)cjpetiéme. Safob, fom dar 9cefié tjtigre Prober..

ntrebe Denne darflenbe gorubfigelfe:

„JKen fe, bette Sanb, figer ©ub, ffal oære 2)ig til et ©jenbom!lanb, og £eb=

ningerne ffulle blibe tielfignebe i Sanbet.

Dg bette Sanb ffat blide et grifjeb! Sanb for Rebningerne; og ber ftal in-

gen Konger beftaa i Sanbet, fom ftufle oprejfe! blanbt Rebningerne.

Dg jeg oil befæfte bette Sanb imob alle anbre golf.

Dg ben, fom ftriber imob Qion,, ffal omfomme, figer ©nb.
Dg ben, fom oprejfer en $onge imob mig, ftal omfomme. %fy jeg, Rerren,

Rimmelen! Éonge, »il Bære bere! ®onge; og jeg »il »ære et Sp! til eoig %\b

for bem, font tjore mine Drb." (2. 9eefi, 10 : 10—14.)

(Sfjønt bet gubbomutetigé Drb bled gider og nebffredet, nt ingen

Stange ffulbe ubøde bifterenbe ^erffermagt i Sanbet, faa biet) bog i for-

rige ®age S^eftterne et oift SibSrum efter eget $a!g regferebe af ftonger,

og ligelebeé Santanttcrne i bet Sibérunt di ffenber bereé Rifiorie fra

ajtormong Sog. Oprettelfeu af en dang SJepubltf biet) førft idærffat,

efterat Sanbet efter Opbagelfm af Sltnerifa biet) beboet, ©en fibfte af

be nefitifle konger uar 3J?ofiaS^ fom Peb Slutningen of fin SRegjeringé

tib, ber falbt i ben tiblige 5) el af bet fibfte Slarfyunbrebc før tøriftué,

opmuntrebe og rtlffrjnbebc golfet tit at opbcede ben tuonarfiffe 5ie

gjeriugéfonu og i Stebet for inbføre en 9tegjering i Renrjolb til gøl=

feté ©temnte. 3 en opdceffeube SJSroflamation fretnfatte fyai\ paa flår

SWaabe be ftore gaver, ber tjar forbunbne meb Srongebønimet, og for=

manebe kationen til at bedogte fin grifcjeb fom en bellig ©efibbelfe og

at opergiøe sJtegjering§førelUu til SDotnmere, fom ffulbe blide oalgt ueb

golfeté ©temuiegiPning, og font ffulbe blide tiltalte, om ber forelaa

SBeffrjlbuinger mob bent for Ugubeligljeb og ulodlig ^Ucagtubødelfe, og

at be ffulbe afffebigeé, om be iffe dar dcerbige tit at iubtage ©tilliugen.

Kong SftofiaS fremførte paa en mefterlig SDtaabe, t)dab fanb $)entofra=

tiéme dar. (Sfter at b^de tremført, bdilfe Sibelfer ^olf badbe maartet

uWaa unber ugubeltge konger, fortfatte fyan font følger:

„Dg nu fe, jeg figer (Soer, bet er iffe tjenligt, at faabanne 58eberftpggeligbe=

ber ffttHe fomme ooer ©ber. derfor oælger (Sber dommere oeb bette golf!

©remmer, faa at ^ funne blioe bømte efter Sooene, iom bleoe @ber gitme af
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ttore ^æbre, fyDilfe ere rette og ijnrjeé bem Deb §crreng £>aanb. Dg bet er iffe

aimiubeligt, at ftolfct oeb fin Stemme begjærcr noget, ber firi Der mob, fjDab

ret er, men bet er alminbeltgt, at ben minbre 3)el af Volfet begjærer bet, jom
iffe es ret; berfor ilutte £5 iagttage Dg gjøre berte til (Sberg Sod, at $ orbne

©berg Wnliggenber ifølge foliets (Stemme.

Og berfom ben Sib rommer, at golfet ftemmer for Uretfærbigtjeb, ba er

Siben tommen, at ©nbg ©traffebomme oilte fomme ooer ©Der; ja, i>a er Siben
tommen, at fyan Di( Ijjemføge @oer mefi ftor Dbclæggelfe, ligefom i)an bibtil fjar

fyjemføgt bette Sanb.

•Dg nu, berfom 3 §aDe ©omniere, og be iffe bømme ©ber oDerensftemmcnDe

meb Sooen, fom er bleoen ©ber giDen, fitnne 3 l«be bcm bommet af en rjøjere

bommer. Dg berfom ©berg fyøjere ©omniere iffe bømme retfærbigt, ifnfle 3 tabe

et Hbet 2lntal af ©berg unberorbue!>e Sommere forfamle fig tUfammen, og be

ffuHe bømme ©berg tjojere ©ommere i Dbereitgftemmelje meb ffalfetg Stemme.
Dg jeg befaler ©ber at gjøre bette i §erreng ?frt)gt; og jeg befaler ©ber at

gjøre bette og ilfe tjaDe nogen Songe, faa at, ijDig bette ^ol! begaar ©pnber og

SKtégjerninger, ffufle bigfe fomme ooer bereg egne £obeber.

£f)i fe, jeg figer (Sber, at mange £yolfg ©nnber ere blettne foraarfagebe DeD

betel longere llgubeligfyeb, og berfor tjoiler 9ln|Daret for bereg Ugubeligfjeb #c\a

bere§ Songerg £>o»eber.

Dg nu ønffer jeg, at benne Itligfjeb iffe mere ffal finbeg i bette Sanb, i

Særbelegfoeb ibianbt bette mit f^olf; meu jeg ønffer, ai bette Sanb maa wære et

gribebeng Sanb, og at etr)pert SOcenneffe maa npbe fine 9tettigt)eber og ^fritjeber

lige faa længe, fom herren finber bet tjenligt før og at leoe og befiobe Sanbet;

ja, eitbog faa længe, fom nogen af Dort Slffom finbeg i Sanbet." (Sftofiag, 29 :
24—32.)

SRegjeringSaffærer ffutbe i |>enijoib til bisfe Stoitq SU^ofiaé Orb
uære en Sing, font oebrørte rjele golfet, tl^x, fom kongen fremfjotbt meb

onerbeoifenbe Srjbeligfyeb: „$8rjrben ffulbe fomme paa alt golfet. fan

nt boer sfflanb maatte bære fin Del". Det er uelajørenbe at uibe, at

bet uefttiffe gel! unberftøttebe bet fongelige ^orflag, og be gi! ftrafé til

i8ærfå meb at oprette SBalgbiftrifter og til ben faftfatte £ib [iemme for,

tjoem ber ffulbe bære be førj'te IRegenter eller Dommere i ben ntye 5Re=

pubiif.

De ®ibfte»®age§ peflige tror, at ben amertfattffe SRegjeriiiy er en

gubbommelig oprettet ^nftiiution, og at oe SDGcenb, fom ffreo 3rib,eb?et=

floeringen og forfattebe be gorenebe ©tatere (SrunbloD, Dar infpirerebe

til at boublf i Oberenéfternmelje meb ®ubs jpenjtgter, ligefom afle »ar,

ber tøabbe beftræbt fig for at opretle en retfærbtg Sftepubtif, og ligelebeS

fllle bcm, fom beftræber fig for at opret^olbe i SRetjærbigljeb Qberfyøj-

bebeu af be ^orenebe Stater fom 9iepublif.

Jffilangelfnlh Sripferiiiom.

.Sale af 2©lbfte $nrum SUL ©mitt), Ijolbt i Saberuaflet ben 17. ©eptbr. 1916,

fort efter Jjang §jemfomft fra ben europæiffe SØltSfion.

Srigeng SBeberftrjggeligljeb — ^rig og luftninger uforenelige meb @DangeIict.4

2lanb — ®e ubiætter ©ubg 9iigeé Somme — sHlle onbe St)fter og Sibenffaber

flippet løg gjenuem Srig — S)e faafalote friftne kationer mangler aanbelig

Sraft — SSerben trænger til ut mobtage %e\u Stifti fanbe ©Dangeiiumg ©a»er.

(Dberfat af „Sifuben".)

Det bilbe Dære meget banffeligt for mig i S)ag ot nbtrptfe mit

.pjerteé gøleljer. ^?i er lettere at ubtale min Safnemiigbeb til $,ei>
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ren i $5øn for bet ^rioilegium, jeg t)ar, at møbeS meb bc ©ibfte=®agee

Jpetlifle i Biott. !Jeg ev oderorbentlig fornemmelig oder benne Sejlifltøefe

til at møbeé meb iBrøbrene, ber fibber tier paa gorljøjningen, og tige=

lebce- nteb be ©ibfie=$)ageé £>eflige, fom er t)er forfamlebe. Qeg er

luffelig oder mit 3ftebleméf?ab blanbt biéfe £errené tjenere og mit

gæflesffab meb be Retlige, fåfter at man tjar dæret borte tor en £ib,

denter man meb ©læbe tilbage tit Sirfené £)odebfæbe for igjen at bdæle

mibt iblanbt ©ub* golf; men tab bet iffe bertor ialbe nogen inb, at

bet iffe er en gob £ing at arbejde ube i SBerben for 3J{ennefferé ©jæ--

leé grelfe faadet font btanbt bent, ber t)ar ferenet fig meb SHrfen i

fremmebe ilande.

^eg betragter bet font tit af mit SitoS ftørfte 58elfigneffer, at jeg

fmr tjaft ^ejtigtjeb til at arbejbe i ben emopæiffe SKiéfion, at gjøre

33efjenbtffab meb SQJebtemmerne af ftirfeu i benne ®el af ^perrené

SSingaarb og opløfte min ?ftøft i gorfrjnbetfen af (Suangeliet btanbt

SDGenneffeneS ©ørn. 3 e9 betragter etfydcrt StRebtem af iirlen i benne
sJJaéfion fout min $en. Sefl etffex bem, og be .dellige etffer 3#iéfionæ=

rerne og er lige jaa trofafte og famdittigt)ebéfulbe i bereé ©ub<5bdr=

felfe, fom be Retlige er tjertjjernnie. ^eg center iffe at træffe bebre

^Jtenneffcr l)er i ^jergeneé £>ale enb be, jeg fmr dæret forenet meb

i be fjbfte tre 2lar i ben brittffe SNtéfion. S5et er gobe SRemieffer.

S^ort lagt, bet er ©tbfie=$)ageé Retlige, og naar t)i figer bette, faa t)ar

di fagt omtrent alt bet gobe, fom bet er mnligt at ftge om en SNanb

efler Slohtbe.

%lat urligdié er ber nogle ØJfeblemmer af ftirfen, fom iffe titfulbe

er ©ibfie=3)ageé Redige. 5Dette er ogfaa Silfætbet berrjjemme er jeg

fiffer poa. SØcebené di beflager bette, faa etffer di bog atltgedel biéfe

Sfteblemmer og ftræber efter at bjælde bem. V3i leder i bet ^aab, at

be af Slirfens SJceblemmer, ber er mere etter minbre tigegtjlbige, mere

eller minbre førfømmer bereé pligter, meb Siben dit blide bragte tit

Dmdenbelfe og lære at inbje, at ben bebfte og fifrefte Huré, fom noget

9}ienneffe fan følge, er at dære trøfaft i Drbeté fulbe SBettjbning mob
©nb og rjan§ befalinger.

Qeg antager, at bet foroenteé, at jeg i mine 33emærfninger i $)ag

figer noget om krigen, $$eg fyav imibtertib iffe meget at fige om ben,

SBrøbre og ©øftre, af ben gobe ©runb, at jeg egentlig iffe deeb ret

meget om ben, maaffe iffe nær faa meget font 3, oel" &ar fu^gt meb
Sagbtabeneé ^Beretninger t)er i

s2lmerifa. 91 Ue ®rigénut)eber er uh ber

meget [treng Senfur, og Offentligheden faar fnn meget tibt at dibe.

S)e Oplrjéninger, ber publifereé, er ofte langt fra at dære paalibelige.

krigen er fetdføtgelig en frygtelig ©døbe og t)ar be forfærbetigfte gøl

ger for (Suropa. Omtrent alt, tjdab di deeb og fer af krigen i @ng=

lanb, er Snbfhidniugen af ©olbater, bereé 3»bødelfe og bereé Slfmarfcf)

i Sufinbdié tit ©tagmarfernc. Sfterbaanben fer di nogle af, bem fomme
tilbage. Sufinber af bem tommer albrig tilbagebog mange attbre fom«

mer tilbage faarebe, lemlæftebe og nebbrubte. jernbanetog meb faarebe

©olbater anfommer meb forte SKeHemrum til forftjellige $3t)er °9 °f'

læéfer bereé førgelige Saft i £>of piraterne, ber er oderft)lbte meb faa
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rebe fra ©lagmarferne. ©aberne er øgfaa — jeg bar nær beb at fige

ooerft)lbte nieb fortflæbte Kbinber. Ser er mange (Snfer og mange

3?iøbre, ber førger ober bereé falbne Sftænb og ©ønner, og ber er

mange anbre, jom begræber Sabet af SKcblemmer af fcere§ Støtnilter.

!s8i jer alt bette, og bet er forfærbeligt nof, men faa bibt, fom bet an=

gaar birfelig Krig, ba tjar bi iffe fet noget af bet i (Snglanb meb

Unbtagelfe af Dberfalbene, foretagne af KrigSffibene og Suftfartøjeme.

Sette er bet nærmefte, jom (Snglanb er fommet til felbe Krigen, og bet

er nær nof, fan jeg forfifre @ber.

Set fer ub til, at bebrageriffe Slanber i [tor Ubfiræfning fjerffer og

gjør fig gjcetbenbe blanbt forbene kationer, og naturligbté florerer

faabanne Sing ifær unber Krigen. %tfo nof meb, at kationerne fjæm=

per mob tjinanben meb ©ebærer og ©oærb og Kanoner og etljbert an»

bet tænfeligt ^ebffab, fom bet fjar bæret muligt at opfinbe, men be

fjæmper ogfaa mob bjnanben meb bereé Junger, og be Irjber om f)i=

nanben; be beffulber fjinanben for alle ©lage gorbrnbelfer og ©rufom«

fjeber, beffulber fyinanben for at obertræbe enfyber Sob, baabe af ©ub
og Sftenneffer og kationer. |)bert Sanb gjør gorbring paa at befibbe

alle Snber og beffrjlber Sftobftanberen for alle Sobløéfyeber og Safter.

9It fige, at nogen enfelt kation er mere ffrjtbig enb ben anben i btéfe Sing,

er noget, fom jeg felofølgelig maa oberlabe til anbre at bebømme. Se
nebflagter ©lomfien af be førffjellige Sanbeé manblige SBefolfntng i

4)unbreb$uftnbbié. Se bringer SSerben til et faabant Kaoé, at 2Ken=

neffene næften tjelt tjar tabt al SRefpeft for ©ub og SRenneffer, og be

begttnber at fpørge fig felt*, om ber »idelig er en ©ub i Rimten, og

om Kriftenbommen er ©ubé Sære, eller om ben er falff.

3eg fan iffe inbfe, at benne lilftanb i SSerben benber 9#enneffene

til £>erren i nogen færlig ©rab. gør mig fer bet ub, fom bet mobfatte

oar Stlfætbet. Krig er efter min Opfattelfe ben ftørfte og ugubcligfte

Suft, fom 9Wenneffet fan gibe ^labé i fit ftjerte eller ubtrpffe i £)anb«

ling, og alle anbre Safter, alle anbre onbe og frmbige 2ing følger

burttg i bene gobfpor. Sen ene kation beffulber ben anben for, tjbab

be fatber umenneffelig Krigéførelfe. 3>eg funbe ønffe at bibe, om ber

nogenfinbe i S3erben3fuftorien fan t)ent>ifeé til, at en Krig bleb ført

„nieb .panbffer paa" eller paa en fjenfrjnéfulb, behagelig 9Jfaabe, eller

at be, ber befjæmpebe tøinanben, gjorbe bette unber Kjærligb,eben§ og
s-8armbjærtigb,eben§ 3lanb§ ^nbflrjbelje. Ser tøar albrig bæret faaban

noget fom en nuntan Krig. Serfom bet er fanbt, fybab ©eneral ©l)erman

fagbe: „Krig er pelbebe" — og jeg tror bette er ben meft træffenbe
s-8etegnelfe — ba er be, fom tager Sel beri, forbanblebe til Sjædle og

Ub,ttrer i Sftennefieffiffelfe, og pabeté og 33lobtørften§ 51anb fulber be»

re§ fjærter og £aufer.

Sen 95Janb, ber fan ftaa parat og er rebe til og ibrig efter at

tage fin 9ftebbroberS Sib og ubgrjbe t)an§ 93Iob, bil lefler iffe et enefte

Øjebtif-betænfe fig paa at ffjænbe en Koinbe. Xror be, at bet er mu-

ligt for en SJJanb, fom tøiger efter at bræbe fin Sftebbrober, at tjabe

9JJeblibenb,eb i fit fjerte for SBarnet, font ben 9J?anb, tjan føger at

ifyjelflaa, er gaber til? ^^9 tror bet iffe. gelgeliq fan bi iffe, 93røbre
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og ©øfire, beffalbe nogen færlig kation for niere ubpræget ©ruiomfyeb

etter 53tobtørft i benne ®rig enb anbre. $)iéfe £ing er krigens natur«

lige gølger. ®rig§f)aanbon»rfet er et forfærbeligt £>aanboærf; men bet

jer nb til, at bet er i Ooerenéftemmelfe nieb Jibgaanben. SDet fbneé,

font om golf rjiger efter at fomme i ®rig. ©elo b,er i Slmerifa gjør

benne gøletfe fig gjcefbenbe i en ufyrjqgelig ©rab.

5?eg er ooerbeoift om, at mange $merifanere nu fjæmber paa begge

©iber i benne [tore Konflift i (Suropa, nogle, forbi bereS nationale

gølelfer for bereé ^jemtanb tjar tilfftjnbet bem bertit, anbre, forbi be

Ijar Soft til og fyar naturlige Slnlæg for ftrigéljaanboærfet.

SJHne 93røbre og ©øftre! 5?fg tror, at gorberebetfe er en gob 2ing.

men jeg tror ogfaa, at gorberebelfe til Srig er en meget farlig og

ffjcebnefoanger £ing, og jeg beber ©ub, at fjan, unber be luftninger

og Srigéforberebelfer, fom bette oort mægtige Sanb foretager, oil op»

rejfe oife og forftanbige Sftænb tit at ocerne Sanbet, SKænb, ber er in*

fpirerebe af ®ub§ Slanb til at fture kationen bort fra be ftlitter og

©fjcer, ber faa let funbe foraarfage Øbelceggelfe.

•iftaar kationer er fulbftænbig ruftebe til Strig, ba længes be efter at

flaa§. 35ette er ganffe naturligt. S^aar SDfefterboféeren Ijar gølelfen af,

at fyan er fbalificeret til at ubforbre alle og ttttjbtx og befejre bem,

tril t)an ta oære tilfrebS meb benne £anfe og flaa fig til ffto? -iftej,

fjan fenber fine Ubforbringer ub til bøjre og Oeuftre og er if fe tilfrebé,

før l)an finber nogen, font b,an fan flaaé meb og om muligt ooeroinbe.

®ette er 9Jfenneffet§ 9catur og gjælber for kationer faa oel fom for

bet enfelte SJfenneffe. 9kar en kation blioer faa gobt ubruftet, at ben

mener at bære ben ftærfefie af bem alle og »ære i (Stanb til at befejre

fyele SBerben, om bet oar nøboenbigt, ba lab SSerben tage fig i Sigt.

(gortfætteS.)

@øfter Warie s$eberfen afgif Oeb ®øben i ©ilfeborg ben 20.

januar. £>un rjatibe Oæret aftebfem af SUrfen i en længere Slarræffe

og Oar f)øj(ig agtet af alle, fom fjenbte fjenbe. @aaoel for (jenbeé af<

bøbe førfte $ftanb fom for fjenbeé efterleoenbe Wlanb og en oofSen SKatter

af b^t førfte £@gteffab, bleo Ijun bet SKebffab, fom bragte bem inb i Sirfen.

SSeb ©ubétjeneften i kapellet og fiben Oeb ©egvaoelfen aåfifterebe

Srøbrene (Smil ^bomfen og Sarifen fra ©ilfeborg ©ren famt ftonfe*

reneepræfibent (£br. ©ørenfen og ?(£lbfte Oroifl Sarfen fra SlarbuS.
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